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Nosič materiálu
Český překlad k originálnímu návodu.
! VAROVANÍ !
Činnosti zahrnující používaní tohoto výrobku jsou
potencionálně nebezpečně. Za vaše jednání a
rozhodování nesete vlastní zodpovědnost.
Před prvním použitím tohoto vybavení musíte:
- Pozorně přečíst a porozumět všem instrukcím k použití.
- Nacvičit správné používaní výrobku.
- Obeznámit se s možnostmi a omezeními použití tohoto
výrobku.
- Pochopit a přijmout rizika související s jeho použitím.
! Nevěnování pozornosti tomuto varování může
způsobit vážná poranění nebo smrt.
Nosnost 0,05kN (5kg)
Všeobecné informace.
Upozornění: Praktický nácvik je nutný před vlastním
použitím.
Přečtěte si pozorně toto upozornění a pečlivě uschovejte
veškeré návody a informace o správném používání tohoto
výrobku. Přípustné jsou pouze ty způsoby používání, které
jsou zobrazeny na nákresech originálního návodu a nejsou
přeškrtnuty. Jakékoliv jiné způsoby použití jsou vyloučeny:
nebezpečí smrti. Několik příkladů nesprávného, nebo
zakázaného použití je znázorněno na nákresech přiloženého
originálního návodu (nákresy přeškrtnuté, nebo označené
symbolem lebky). Existuje mnoho dalších způsobů
nesprávného použití, je však nemožné je zde všechny
vyjmenovat, natož si je všechny vybavit. V případě
pochybností či problémů s porozuměním návodu použití
kontaktujte zástupce PETZL pro ČR- firmu Vertical Sport.
Činnosti prováděné ve výšce jsou nebezpečné a mohou vést
k vážným úrazům nebo dokonce zapříčinit smrt. Získání
náležitých znalostí odpovídajících technik a způsobů ochrany
závisí na vaší vlastní odpovědnosti. Vy osobně přebíráte
veškerá rizika a odpovědnost za všechny škody, úrazy a
smrtelná zranění, ke kterým může dojít v průběhu nebo
následkem nesprávného použití našich výrobků jakýmkoliv
způsobem. Jestliže nejste schopen převzít tuto odpovědnost,
nebo podstoupit toto riziko, nepoužívejte tento výrobek.
Těžký pád a náraz.
Po těžkém pádu nebo tvrdém nárazu (pád výrobku, nebo
náraz do výrobku) výrobek dále nepoužívejte. Přestože
výrobek nevykazuje žádné viditelné známky poškození,
může dojít k deformacím, které ovlivní funkčnost výrobku,
nebo k narušení vnitřní struktury materiálu, které sníží jeho
pevnost. V případě jakýchkoliv pochybností neváhejte
kontaktovat PETZL, nebo jeho distributora firmu Vertical
Sport.
Kontrola = bezpečnost.
Neváhejte vyřadit výrobek vykazující známky opotřebení,
které by mohly mít vliv na jeho pevnost či omezit jeho
funkčnost. Pro vaši bezpečnost vám doporučujeme provádět
třístupňový kontrolní postup:
-před a po každém použití je nutné zkontrolovat stav výrobku
-během používání je důležité pravidelně sledovat stav
výrobku a jeho spojení s ostatními prvky systému.
-provádět důkladnou kontrolu vykonanou oprávněnou
osobou (každé tři měsíce).
Pro zvýšení bezpečnosti a lepší kontrolu vašeho vybavení
vám doporučujeme vést záznamy o pravidelných kontrolách
jednotlivých výrobků.
Doporučujeme každého uživatele vybavit vlastními OOP.
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Životnost.
Potenciální životnost výrobků Petzl je následující:
Až do 10 let od data výroby pro plastové a textilní výrobky,
neomezená u kovových výrobků.
Skutečná životnost končí v momentě, kdy výrobek splňuje
některou z podmínek pro vyřazení, uvedeny níže (kapitola
“ Kdy vyřadit vaše vybavení „), nebo když je usouzeno, že
v systému ve kterém je použit, je tento výrobek již zastaralý.
Skutečná životnost je ovlivněna různými faktory, jako jsou:
intenzita, častost použití a prostředí, způsobilost uživatele,
způsoby skladování a údržby, atd.
POZOR: V krajních případech může být životnost výrobku
snížena na jedno jediné použití díky vystavení vlivu například
jedné z následujících veličin:chemikálie, extrémní teploty,
ostré hrany, velký pád nebo velké zatížení, atd.
Kdy vaše vybavení vyřadit.
Okamžitě vyřaďte jakýkoliv prostředek jestliže:
- neprojde prohlídkou (prohlídka před a během používání
a pravidelná hloubková inspekce),
- byl vystaven velkému pádu nebo zatížení,
- neznáte jeho úplnou historii používání
- je nejméně 10 let starý a vyroben z plastů a textilií,
- máte pochybnosti o jeho neporušenosti.
Znehodnocením vyřazeného vybavení zabraňte jejímu
dalšímu použití.
Zastaralost výrobku.
Existuje mnoho důvodů, proč smí být výrobek posuzován
jako zastaralý a z tohoto důvodu vyřazen dříve než je jeho
skutečná životnost. Důvody zahrnují: změny v použitelnosti
norem, předpisech, nařízeních, stanovách, nebo legislativě;
vývoj nových technik, neslučitelnost s dalšími prvky výbavy,
atd.
Skladování – na suchém, odvětraném místě mimo dosah
slunečního záření, extrémních teplot a agresivních látek.
Údržba - Omývejte ve vodě bez rozpouštědel.
K důkladnějšímu čištění lze také použít kartáč s jemnými
štětinami z umělých vláken.
Záruka.
Na tento výrobek se vztahuje 3letá záruka na jakékoliv vady
použitých materiálů nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se
nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a
protržením, oxidací, úpravou nebo přestavbou, nesprávným
skladováním, nedostačující údržbou, poškozením při
nehodě, nedbalostí, nevhodným nebo nesprávným použitím.
Firma Petzl nenese žádnou odpovědnost za následky vzniklé
přímo, nepřímo či náhodně, vyplývající z, nebo způsobené
nevhodným použitím jejich výrobku a škody tímto vzniklé.
Kontakt.
V případě potíží, nejasností a dotazů týkajících se výrobků
PETZL neváhejte kontaktovat dovozce a distributora těchto
výrobků do ČR.
Výrobce

Dovoz a distribuce v ČR
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